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 Değerli lisansütü  öğrenci adaylarımız. Online olarak  lisansüstü başvunuzda sizlere 

yardımcı olacağını düşündüğümüz   aşağıdaki rehber hazırlanmıştır. Başvuru yapmadan önce 

lütfen rehberi okuyunuz.  Başarılar dileriz. 

 Doç.Dr. Abdullah SOYSAL  

                                                                                                                                       Enstitü Müdürü 

 

 

BAŞVURU SAYFASINA GİRİŞ 

 

            



 

 

 

 

 

1-BAŞVURU BİLGİLERİ                                                                                                                    

 

Online Başvuru Sayfaya giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ekranda başvuru yapılacak programlarla 

ilgili kriterler mevcuttur. Eğer Başvuru yaptığınız programa kriterleriniz uymuyorsa başvurunuz RED 

edilecektir. Lütfen  başvuru yapmak istediğiniz program kriterlerine uyup uyulmadığını kontrol ediniz. 

 

ÖNEMLİ NOT 1 : Her sayfa için bilgiler girildikten sonra sayfanın sonunda bulunan Sonraki Sayfa/Next 

Page  butonuna basarak diğer sayfaya geçiniz. Aksi takdirde başvuru yapmamış olursunuz. 

 

 

 

 

 

 



 

2-KİMLİK BİLGİLERİ 

 

Kimlik Bilgileri doldurulma aşamasında İsim küçük harf  soyisim büyükharfle yazılmalıdır. Diğer bilgiler 

güncel ve eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Sonraki Sayfa/Next Page butonuna basarak iletişim 

bilgileri  sayfasına geçiniz. 

 

3-İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 



4-MEZUNİYET BİLGİLERİ 

 

a)  Önlisans Bilgileri : Eğer Lisans eğitiminizi önlisans yaparak tamamlamış iseniz önlisans 

bilgilerini mutlaka doldurunuz ve belgeleri yükleyiniz. 4’lük  not durum belgesi not 

ortalamasının YÖK  not dönüşüm tablosundan 100’lük sistemde karşılığı bulunarak 

yazılmalıdır.  

b)  Lisans Bilgileri: Lisans Mezuniyet belgesini ve not durum belgesini yükledikten sonra 4’lük  

not durum belgesi not ortalamasının YÖK  not dönüşüm tablosundan 100 lük sistemde 

karşılığı bulunarak yazılmalıdır. 

c) Yüksek Lisans Bilgileri  :  Doktora Başvurularında  ve eğer başvurulan Yüksek Lisans Program 

kriterlerinde isteniyorsa yükleme yapılarak bilgiler doldurulmalıdır. 4’lük  not durum belgesi 

not ortalamasının YÖK  not dönüşüm tablosundan 100 lük sistemde karşılığı bulunarak 

yazılmalıdır. 

 

Tüm yüklemeler tamamlandıktan sonra Sonraki Sayfa/Next Page  butonuna basarak çalışma 

bilgileri sayfasına geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-ÇALIŞMA BİLGİLERİ 

 

Varsa çalışma bilgileri doldurularak Sonraki Sayfa/Next Page  butonuna basarak sınav 

sonuçları sayfasına geçiniz. 



6-SINAV BİLGİLERİ

 

a) Ales Belgesi : Tezli Yüksel Lisans programlarında ALES Belgesi zorunlu olup, en az 55 ALES 

puanı olmak zorundadır. ALES geçerlilik süresi üç yıldır.  Tezsiz Yüksek Lisans 

Programlarında ALES Şartı olmamakla beraber  başarı sıralamasına ALES puanı olanlar 

ALES puanının  %10  katkı sağlar. 

b) Yabancı Dil Belgesi : Doktora Programlarında zorunludur.En az 55 dil puanı geçerlidir. 

c) Şehit Yakını Kantenjanı Belgesi: Tezli Programlar için birer  kontenjan tesis edilir. Bu 

kontenjandan başvuru yapanlar Şehitlik belgesiini yüklemek zorundadır.  

d) Engelli Kontenjanı : : Tezli Programlar için birer  kontenjan tahsis edilir Engelli 

kontenjanından başvuru yapacak adaylar engel raporununu yüklemek zorundadır. 

NOT: Engelli ve Şehit yakını kontenjanından başvuru yapan adaylar  ilanda belirtilen 

saatte bilim mülakat sınavına girer. 

e) Tömer Belgesi : Yabancı Uyruklu adaylar için Tömer belgesi olanlar yüklemelidirler. 

Tömer belgesi olmayan adaylar bilim mülakat sınavınında başarılı olma durumunda 

TÖMER merkezine yönlendirilir.TÖMER C1 belgesi almaları durumunda kesin kayıtları 

yapılır. 

Tüm yüklemeler tamamlandıktan sonra Sonraki Sayfa/Next Page  butonuna basarak Başvuru 

sayfasının som sayfası olan Seçilen Programlar sayfasına geçilir. 



7- SEÇİLEN PROGRAMLAR 

 

 

 Sayfanın Üst kısmında bulunan programlar kısmından başvuru yapılacak sayfa seçilerek ekle tuşu ile 

seçim yapılır. Seçim işlemi bittikten sonra eğer  başvuru yapılacak programlar görünmüyorsa Ekle 

tuşuna basarak güncelleyiniz.  

Başvuru yapılacak program seçilip bilgi teyit butonu işaretlendikten sonra sayfanın sol alt kısmında 

bulunan KAYDET Tuşuna basarak başvuru işlemini  sonlandırınız. BAŞARILAR.  

NOT   :  Başvurunuz tamamlandıktan sonra   başvurunuzla ilgili sonuç bildirisi e-posta adresinize 

gelecektir. Aşağıda bilgilendirmelerden 

BAŞVURUNUZ ONAYLANDI :   Başvurunuzun eksiksiz gerçekleştiği ifade eder. Başvurusu onaylanan  

Tezli Yüksek lisans ve Doktora adayları İlanda belirtilen saatte İlgili Anan Bilim Dalında Bilim 

Mülakat sınavına girmelidirler. Sınav için herhangi bir ön eleme yoktur. Tezsiz Yüksek Lisans için 

sınav yoktur.  

BAŞVURUNUZ REDDEDİLDİ: Bilgilendirme geldiğinde kriterlere aykırı başvuru yapmış olduğunuzdan 

başvurunuz değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

BAŞVURUNUZ DEĞERLENDİRMEDE:   Başvurunuzun henüz inceleme safhasında olduğunu belirtir.  

HATALI BAŞVURU  : Başvurunuzda eksik veya hata muvcut demektir. Düzeltilebilir. 


